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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kelahiran sastra berawal dari dorongan manusia untuk mengungkapkan 

berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Suatu karya sastra diciptakan 

pengarang melalui imajinasi namun tidak terlepas dari kehidupan nyata. Karya sastra 

selalu berkaitan erat dengan persoalan hidup manusia karena karya sastra selalu 

membicarakan perilaku kehidupan manusia dengan segala aspeknya. Dengan 

demikian, karya sastra dapat dipandang sebagai cerminan, tanggapan, dan evaluasi 

dari kehidupan manusia karena karya sastra juga menggambarkan kehidupan yang 

telah dicapai oleh suatu masyarakat pada suatu masa serta harapan yang dicita-citakan. 

Karya sastra biasanya berisi ungkapan berupa perasaan, pengalaman, pemikiran, ide, 

semangat, keyakinan dalam suatu bentuk gambaran kehidupan yang dapat 

membangkitkan pesona dengan alat bahasa dan dilukiskan dalam bentuk tulisan.  

Pada dasarnya karya sastra merupakan suatu seni yang didalamnya dapat 

mencakup berbagai unsur kemanusiaan. Hal ini sangat bermanfaat bagi kehidupan 

karena karya sastra dapat menumbuhkan kesadaran pembaca terhadap kebenaran 

hidup walaupun hanya dilukiskan dalam bentuk fiksi. Karya sastra juga dapat 

memberikan kegembiraan dan kepuasan batin. Melalui karya sastra, seorang 

pengarang mampu menampilkan nilai-nilai kehidupan. Karya sastra merupakan salah 

satu hasil ciptaan pengarang yang menampilkan kehidupan sebuah komunitas 

masyarakat. 
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Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang saling bergantung satu 

sama lain dan memiliki tujuan yang sama yaitu memenuhi kebutuhan hidup baik 

jasmani maupun rohani. Masyarakat selalu melakukan perubahan, penyesuaian, dan 

pembentukan diri. Setiap hari masyarakat ini melakukan interaksi sosial dalam 

berbagai kegiatan. Meskipun masyarakat memiliki tujuan yang sama, namun setiap 

masyarakat memiliki ciri khas masing-masing. Hal ini dilatarbelakangi karena adanya 

beragam suku bangsa, perbedaan agama, adat  serta perbedaan kedaerahan. Latar 

belakang inilah yang menyebabkan adanya kemajemukan dalam masyarakat yang 

sering kali menimbulkan konflik sosial. 

Fenomena konflik sosial akan selalu ada dalam kehidupan manusia. Konflik 

sosial ini merupakan sesuatu yang timbul dari hasil interaksi antarmanusia dalam 

masyarakat. Konflik, sewaktu-waktu dapat meluas dan juga dapat berhenti seketika. 

Konflik yang terjadi dalam masyarakat, juga ditemukan dalam novel Ikan-Ikan Hiu, 

Ido, Homa karya Y. B. Mangunwijaya. Novel ini menceritakan tentang ketidakadilan 

dalam sebuah kehidupan komunitas masyarakat yang menimbulkan gejolak. Apabila 

gejolak ini tidak diatasi dengan baik maka akan terjadi konflik berkepanjangan yang 

dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan. 

Konflik sosial yang terdapat dalam novel Ikan-Ikan Hiu, Ido, Homa karya Y. 

B. Mangunwijaya digambarkan pengarang meliputi konflik antarsuku, antarkerajaan, 

antarnegara, dan antarindividu. Pengarang ingin menunjukkan bahwa kekuasaan 

menjadi sangat menakutkan ketika kekuasaan tersebut jatuh di tangan yang salah. 

Kekuasaan inilah yang menimbulkan ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat. 

Pada novel Ikan-Ikan Hiu, Ido, Homa karya Y. B. Mangunwijaya pengarang 

menampilkan konflik sosial yang berlatar sejarah di Halmahera Maluku Utara.  
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Pengarang memperlihatkan bagaimana penggambaran tentang sejarah awal 

mula terjadinya konflik sosial masyarakat pribumi di Maluku Utara. Masalah yang 

diangkat oleh pengarang berupa masalah sosial yang terjadi akibat adanya interaksi 

dan proses sosial. Pengarang menggunakan simbol metafora pada judul novel Ikan-

Ikan Hiu, Ido, Homa karya Y. B. Mangunwijaya yang mempunyai arti tingkatan dari 

ikan hiu yang paling besar, ikan ido yang agak besar, dan ikan homa yang paling 

kecil. Tingkatan-tingkatan inilah yang menyebabkan terjadinya konflik sosial. Dengan 

begitu dapat dikatakan bahwa Y. B. Mangunwijaya berusaha mengungkapkan isi 

dalam novel melalui judul. Pengarang menampilkan adanya masalah ketidakadilan 

terhadap masyarakat yang memiliki tingkatan lebih rendah yang dibungkus rapi oleh 

budaya serta tradisi. Cerita yang disajikan dalam novel ini secara keseluruhan mampu 

menggambarkan sebuah perbedaan yang dapat menghasilkan sesuatu yang baik 

maupun sesuatu yang buruk. Hal ini bergantung dari sikap setiap individu dalam 

membawa dirinya memenuhi peran serta haknya di dalam sebuah komunitas 

masyarakat.  

Novel Ikan-Ikan Hiu, Ido, Homa karya Y. B. Mangunwijaya memang 

merupakan novel sejarah. Namun kejelasan alur cerita dan kepiawaian serta kejelian 

pengarang menggunakan referensi bahasa, budaya, dan tradisi membuat karya sastra 

ini begitu menarik. Meskipun pengarang bertumpu pada sejarah namun pengarang 

tetap menginterpretasikan kisah dalam novel menurut sudut pandangnya sendiri. Riset 

tetap perlu dilakukan agar tidak ada kesalahan penulisan kejadian sejarah, tahun, atau 

tempat terjadinya suatu kejadian. Dengan begitu, pengarang dapat memaparkan 

kejadian dan tokohnya dalam konteks sejarah secara jelas dan pengarang 

menyampaikan kesan historis yang bisa dipercaya, yang terkesan benar-benar terjadi.  
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Dari segi kesatuan dan keragaman, novel ini memiliki koherensi yaitu 

keselarasan antara tema yang diangkat serta beragam konflik yang disuguhkan melalui 

konsistesi plot cerita dari setiap bab pada novelnya. Novel ini ditulis oleh pengarang 

dengan kontemplasi objektif karena pengisahan yang dilakukan pengarang merupakan 

hasil dari perenungan yang objektif, netral, dan tidak memiliki tujuan atau tendensi 

tertentu. Pengarang juga bersikap netral, objektif, dan tidak melecehkan suatu 

komunitas atau etnis tertentu. Jarak estetis yang ada pada novel cukup realistis dan 

relevan dengan kehidupan manusia pada umumnya. Pengarang mampu membuat jarak 

estetis dalam novel ini dengan baik sehingga permasalahan yang tadinya dapat dianggap 

sudah usang menjadi sesuatu yang enak untuk dibaca. Meskipun pengarang berdarah 

Jawa, namun dalam karyanya dia menampilkan tokoh yang bukan orang Jawa dan 

berusaha menjadi orang Maluku. Pengarang juga seakan membuat sejarah kasus baru 

yang patut dibaca berulang-ulang.  

Dalam novel Ikan-Ikan Hiu, Ido, Homa, pengarang dapat membuat perenungan 

yang mendalam tentang makna mengenai masalah sosial yang terjadi di suatu daerah. 

Ditambah sedikit nilai sejarah pada daerah Halmahera Maluku Utara menjadikan novel 

Ikan-Ikan Hiu, Ido, Homa mempunyai nilai tambah tersendiri. Disamping itu, novel ini 

dapat memberikan hiburan dan manfaat serta nilai bagi para pembacanya. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, novel Ikan-Ikan Hiu, Ido, Homa karya Y. B. Mangunwijaya 

dijadikan sebuah sumber data untuk melakukan kegiatan penelitian. Penelitian ini 

nantinya membahas tentang interaksi sosial yang menciptakan sebuah perbedaan 

dalam masyarakat dan menimbulkan konflik sosial baik antarindividu maupun 

kelompok.  
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B. Rumusan Masalah 

Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan, berikut ini dirumuskan 

pokok permasalahan, yaitu: 

1. Apa saja bentuk-bentuk konflik sosial yang terdapat dalam novel Ikan-Ikan Hiu, 

Ido, Homa karya Y. B. Mangunwijaya? 

2. Apa saja faktor penyebab terjadinya konflik sosial yang terdapat dalam novel 

Ikan-Ikan Hiu, Ido, Homa karya Y. B. Mangunwijaya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan pokok masalah yang telah dideskripsikan pada rumusan masalah, 

maka tujuan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk konflik sosial yang terdapat dalam novel 

Ikan-Ikan Hiu, Ido, Homa karya Y. B. Mangunwijaya 

2. Untuk mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya konflik sosial yang terdapat 

dalam novel Ikan-Ikan Hiu, Ido, Homa karya Y. B. Mangunwijaya 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung teori sosiologi sastra, dapat 

menjadi sumbangsih terhadap temuan tentang konflik sosial khususnya yang terjadi di 

Halmahera Maluku Utara serta untuk menambah pengetahuan bagi peneliti dan 

pembaca. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Menambah wawasan tentang konflik sosial 

b. Penelitian ini dapat dijadikan acuan dan referensi untuk penelitian selanjutnya. 
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